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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri,
maiºtri militari ºi subofiþeri din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 107 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I, pentru 25 de ani
vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a II-a, pentru 20 de
ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi
subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a III-a, pentru
15 ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi
subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3.
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Art. 4. Ñ Cadrele militare decorate prin prezentul decret cu Ordinul
”Meritul MilitarÒ clasele IÑIII beneficiazã de drepturile cuvenite începând cu
data de 1 ianuarie 2000.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 442.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenþa ºi modul de utilizare a sumelor provenite
din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncã ºi de direcþiile generale de muncã
ºi protecþie socialã, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncã
ºi a modului de þinere a evidenþei muncii prestate de salariaþii angajatorilor prevãzuþi la art. 8
din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi de înregistrare
ºi evidenþã a convenþiilor civile de prestãri de servicii
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
în temeiul prevederilor art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea condiþiilor în care pot presta
munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncã ºi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncã, respectiv de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã, ale
art. 3 pct. V lit. d) ºi ale art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã:
1. Normele privind încasarea, evidenþa ºi modul de utilizare a
sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncã ºi de direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, prevãzute în anexa nr. 1;
2. Procedura de înregistrare a contractelor individuale de
muncã ºi modul de þinere a evidenþei muncii prestate de salariaþii
angajatorilor prevãzuþi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi de înregistrare ºi evi-

denþã a convenþiilor civile de prestãri de servicii, prevãzutã în
anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Inspectoratele teritoriale de muncã, direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 13 decembrie 1999.
Nr. 747.
ANEXA Nr. 1

NORME
privind încasarea, evidenþa ºi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele
teritoriale de muncã ºi de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
A. Inspecþia Muncii
I. Încasarea comisionului

1. În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru

pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã, pentru verificarea
ºi certificarea legalitãþii înregistrãrilor efectuate se percepe un
comision de inspectoratele teritoriale de muncã, astfel:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii angajatorilor cãrora le
pãstreazã ºi le completeazã carnetele de muncã;
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b) 0,25% din fondul lunar de salarii angajatorilor cãrora le
presteazã serviciile constând în verificarea ºi certificarea legalitãþii
înregistrãrilor efectuate de cãtre aceºtia în carnetele de muncã ale
salariaþilor.
2. Plata comisionului se va efectua pânã la sfârºitul lunii
urmãtoare celei pentru care este datorat, în contul inspectoratelor
teritoriale de muncã.
3. Sumele reprezentând comisionul se gestioneazã de
Inspecþia Muncii în regim extrabugetar ºi se utilizeazã pentru cheltuieli curente ºi de capital, iar soldul rãmas la finele anului se
reporteazã în anul urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
4. Sumele încasate din comisionul prevãzut la pct. 1 se administreazã de Inspecþia Muncii în regim extrabugetar, potrivit art. 70
alin. (1) lit. b) ºi art. 73 alin. (2) din Legea finanþelor publice
nr. 72/1996.
5. Sumele reprezentând comisionul se pãstreazã la trezoreria
statului ºi sunt purtãtoare de dobândã. Cu dobânda încasatã de
la trezoreria statului se majoreazã în mod corespunzãtor veniturile.
II. Evidenþa ºi modul de utilizare a sumelor provenite din comision

6. Veniturile ºi cheltuielile aferente activitãþii de pãstrare ºi
completare a carnetelor de muncã, de verificare ºi certificare a
legalitãþii înregistrãrilor efectuate în condiþiile stabilite de Legea
nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
evidenþiazã ºi se contabilizeazã împreunã cu veniturile ºi cheltuielile realizate conform Legii nr. 108/1999 pentru înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei Muncii, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 137/1999, potrivit prevederilor legale,
de cãtre Inspecþia Muncii.
7. Veniturile prevãzute de legile menþionate la pct. 6 se înscriu
în bugetul de venituri ºi cheltuieli la capitolul 23.03, subcapitolul 91 ”Venituri din activitatea de pãstrare ºi completare a carnetelor de muncã ºi din alte prestaþiiÒ.
8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajeazã ºi se
utilizeazã în condiþiile prevederilor Legii nr. 72/1996 de cãtre persoanele care îndeplinesc atribuþii de ordonator de credite, pe baza
bugetelor aprobate.
9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 ”Cheltuieli
pentru pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã, precum ºi
pentru alte prestaþiiÒ.
Încadrarea cheltuielilor pe articole ºi pe alineate se va face pe
baza clasificaþiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului
finanþelor.
10. Veniturile reprezentând activitãþile prestate în condiþiile
Legii nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
încaseazã de la beneficiari prin virare cu ordin de platã în conturile inspectoratelor teritoriale de muncã sau, în numerar, prin casieriile proprii ale acestora.
11. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi privind execuþia bugetului
de venituri ºi cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectueazã
prin contul general al trezoreriei statului. În acest scop inspectoratele teritoriale de muncã vor deschide la trezoreriile statului, la
nivelul fiecãrui judeþ, contul 50.03 ”Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor ºi unitãþilor subordonateÒ, iar pentru judeþul
Ilfov se va deschide la Banca Comercialã Românã Ñ S.A.
sectorul 4 contul 64.51 ”Disponibil din mijloace extrabugetare ale
ministerelor ºi unitãþilor subordonateÒ.
12. Sumele încasate de inspectoratele teritoriale de muncã,
reprezentând comisionul prevãzut de Legea nr. 130/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se vireazã în primele 3 zile
lucrãtoare ale lunii curente pentru luna expiratã în contul 50.03
”Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor ºi unitãþilor
subordonateÒ, deschis la trezoreria statului pe seama Inspecþiei
Muncii.
13. Inspecþia Muncii alimenteazã cu ordin de platã conturile
inspectoratelor teritoriale de muncã, iar acestea efectueazã cheltuieli în limita bugetului aprobat.
14. Angajarea cheltuielilor se dispune de cãtre ordonatorul de
credite, în limita prevederilor aprobate în bugetele de venituri ºi
cheltuieli, în condiþiile legii.
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III. Evidenþa contabilã

Evidenþa contabilã a operaþiunilor extrabugetare se va face
prin aplicarea planului de conturi pentru instituþiile publice, partea
referitoare la activitãþile extrabugetare.
B. Direcþii generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale
I. Încasarea comisionului

1. În baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 130/1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, direcþiile generale de
muncã ºi protecþie socialã teritoriale percep un comision de
0,75%, calculat la venitul asigurat prevãzut în contractul de asigurãri sociale, pentru pãstrarea ºi completarea carnetelor de
muncã ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare.
2. Plata comisionului se va efectua pânã la sfârºitul lunii
urmãtoare celei pentru care este datorat, în conturile direcþiilor
generale de muncã ºi protecþie sociale teritoriale.
3. Sumele reprezentând comisionul se gestioneazã de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale prin direcþia de specialitate,
în regim extrabugetar, ºi se utilizeazã pentru cheltuieli curente ºi
de capital, iar soldul rãmas la finele anului se reporteazã în anul
urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
4. Sumele încasate din comisionul prevãzut la pct. 1 se administreazã de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale, prin compartimentele de specialitate, în regim extrabugetar.
5. Sumele reprezentând comisionul se pãstreazã la trezoreria
statului ºi sunt purtãtoare de dobândã. Cu dobânda încasatã de
la trezoreria statului se majoreazã în mod corespunzãtor veniturile.
II. Evidenþa ºi modul de utilizare a sumelor provenite
din comisionul prevãzut de Legea nr. 130/1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

6. Veniturile ºi cheltuielile aferente acestei activitãþi în condiþiile
stabilite de Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se evidenþiazã ºi se contabilizeazã, potrivit prevederilor
legale, de cãtre direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã
teritoriale, prin compartimentele de specialitate.
7. Veniturile se înscriu în bugetul de venituri ºi cheltuieli la
capitolul 23.03, subcapitolul 91 ”Venituri din activitatea de pãstrare
ºi completare a carnetelor de muncã ºi din alte prestaþiiÒ.
8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajeazã ºi se
utilizeazã, în condiþiile prevederilor Legii nr. 72/1996, de cãtre persoanele care îndeplinesc atribuþii de ordonator de credite, pe baza
bugetelor aprobate.
9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 ”Cheltuieli
pentru pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã, precum ºi
pentru alte prestaþiiÒ.
Încadrarea cheltuielilor pe articole ºi alineate se va face pe
baza clasificaþiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului
finanþelor.
10. Veniturile reprezentând activitãþile prestate în condiþiile
Legii nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
încaseazã de la beneficiari prin virare cu ordin de platã în conturile direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale sau
în numerar prin casieriile proprii ale acestora.
11. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi privind execuþia bugetului
de venituri ºi cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectueazã
prin contul general al trezoreriei statului. În acest scop direcþiile
generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale vor deschide la
trezoreriile statului contul 50.03 ”Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor ºi unitãþilor subordonateÒ, iar pentru Direcþia
generalã de muncã ºi protecþie socialã Ilfov se va deschide la
Banca Comercialã Românã Ñ S.A. sectorul 4 contul 64.51
”Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor ºi unitãþilor
subordonateÒ.
12. Angajarea cheltuielilor se dispune de cãtre ordonatorul de
credite, în limita prevederilor aprobate în bugetul de venituri ºi
cheltuieli, cu viza de control financiar preventiv a persoanei din
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cadrul direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale,
împuternicitã în acest sens prin decizie a ordonatorului de credite.
13. Sumele rãmase necheltuite la data de 31 decembrie a
fiecãrui an se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaºi destinaþie.

III. Evidenþa contabilã

Evidenþa contabilã a operaþiunilor extrabugetare se va face
prin aplicarea planului de conturi pentru instituþiile publice, partea
referitoare la activitãþile extrabugetare.
ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de înregistrare a contractelor individuale de muncã ºi modul de þinere a evidenþei muncii prestate de salariaþii
angajatorilor prevãzuþi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi de înregistrare ºi evidenþã a convenþiilor civile de prestãri de servicii
1. În aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, au obligaþia de a înregistra
contractele individuale de muncã încheiate cu salariaþii proprii,
urmãtoarele categorii de angajatori:
a) persoanele fizice autorizate potrivit legii sã desfãºoare o activitate independentã; persoanele fizice care utilizeazã personal casnic
sau alte persoane fizice pentru efectuarea unor servicii sau lucrãri;
b) societãþile comerciale cu capital integral privat;
c) asociaþiile cooperatiste;
d) asociaþiile familiale;
e) asociaþiile, fundaþiile, organizaþiile sindicale ºi patronale;
f) orice alte organizaþii care sunt constituite ºi funcþioneazã potrivit legislaþiei române.
2. Contractul individual de muncã produce efecte de la data
încheierii sale. Dacã nu existã dovezi scrise, data începerii prestãrii
activitãþii se considerã data încheierii contractului individual de
muncã.
3. Dovada executãrii contractului individual de muncã se face
prin prezentarea de cãtre angajator a documentelor de platã a salariilor.
4. Încheierea, modificarea, suspendarea ºi încetarea contractelor
individuale de muncã pentru salariaþii angajatorilor prevãzuþi la pct. 1
se fac cu respectarea legislaþiei muncii.
5. Inspectoratele teritoriale de muncã vor lua toate mãsurile
corespunzãtoare pentru a asigura þinerea evidenþei muncii prestate
de toþi angajaþii încadraþi pe bazã de contract individual de muncã
ºi, respectiv, pe bazã de convenþie civilã de prestãri de servicii la
persoanele fizice ºi juridice prevãzute la pct. 1.
6. Comisionul prevãzut la art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu se percepe angajatorului
pentru personalul angajat pe bazã de convenþie civilã de prestãri de
servicii.
7. Angajatorii sunt obligaþi sã depunã la inspectoratul teritorial de
muncã, în termen de 5 zile, actele privind executarea, modificarea
ºi încetarea contractului individual de muncã, iar actele privind încheierea contractelor individuale de muncã urmeazã sã fie depuse în
termen de 20 de zile de la data încheierii lor.
8. Înregistrarea contractelor individuale de muncã ale salariaþilor
care presteazã munca la angajatorii prevãzuþi la pct. 1 se face la
inspectoratul teritorial de muncã, numai dupã verificarea înscrierilor
din carnetele de muncã, efectuate ca urmare a încetãrii contractului
individual de muncã. Contractele de asigurãri sociale încheiate de
persoanele care presteazã munca în baza unei convenþii civile de
prestãri de servicii se înregistreazã la direcþia generalã de muncã ºi
protecþie socialã teritorialã, potrivit legii.
9. Convenþiile civile de prestãri de servicii, încheiate potrivit art. 4
alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vor fi înregistrate de persoanele juridice într-un registru special al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta
procedurã ºi care se va pãstra la sediul persoanei juridice.
10. Contractele individuale de muncã ºi convenþiile civile de
prestãri de servicii se încheie în formã scrisã ºi vor conþine cel puþin
elementele ºi clauzele prevãzute în anexele nr. 2 ºi 3 la prezenta
procedurã.
11. Carnetele de muncã ale angajaþilor cu contract individual de
muncã se pãstreazã ºi se completeazã de inspectoratele teritoriale
de muncã, prin serviciul de specialitate al acestora, iar înscrierile
efectuate în carnetele de muncã vor fi verificate ºi certificate de persoana desemnatã în acest scop prin decizia inspectorului-ºef al inspectoratului teritorial de muncã.

12. Aprobarea ca operaþiunile de pãstrare ºi completare a carnetelor de muncã sã fie efectuate de angajatorii prevãzuþi la pct. 1 se
dã cu titlu de excepþie de inspectoratele teritoriale de muncã, dupã o
prealabilã verificare, din care sã rezulte cã aceºtia îndeplinesc
condiþiile prevãzute de dispoziþiile legale privind þinerea corectã a evidenþei muncii prestate de angajaþii cu contract individual de muncã.
Aprobarea se dã pentru fiecare an calendaristic ºi va fi însoþitã
de angajamentul scris al angajatorului de a respecta prevederile
Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã.
Personalul angajatorului, care presteazã activitatea de întocmire,
completare, pãstrare ºi evidenþã a carnetelor de muncã, va fi testat
ºi confirmat de inspectoratul teritorial de muncã.
13. Procedura întocmirii, completãrii ºi pãstrãrii carnetelor de
muncã este cea prevãzutã de Decretul nr. 92/1976 privind carnetul
de muncã ºi de Ordinul ministrului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, pãstrare ºi evidenþã a
carnetului de muncã.
14. Dacã înregistrãrile efectuate în carnetele de muncã nu concordã cu actele care au stat la baza acestora, carnetele de muncã
vor fi restituite angajatorilor în vederea efectuãrii rectificãrilor, în
condiþiile prevãzute de Decretul nr. 92/1976.
15. Angajatorii care au primit aprobarea inspectoratului teritorial
de muncã de a pãstra ºi completa carnetele de muncã ale
salariaþilor pot opta ca operaþiunile privind înscrierile în carnetele de
muncã sã fie efectuate de societãþi comerciale specializate ºi acreditate de Inspecþia Muncii, în condiþiile legii.
16. Pot fi înregistrate ca vechime în muncã sau, dupã caz, ca
perioadã de contribuþie la fondul de asigurãri sociale, numai perioadele pentru care existã state de platã a salariilor, principala dovadã
de executare a contractului individual de muncã ºi, respectiv, numai
perioadele de platã a cotizaþiilor la fondul de asigurãri sociale, pe
baza contractului de asigurãri sociale.
17. Persoanele angajate în baza unei convenþii civile de prestãri
de servicii, în temeiul art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, pot încheia cu direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã teritorialã contracte de asigurãri sociale în
condiþiile prevãzute la art. 5 din aceeaºi lege.
Drepturile ºi obligaþiile de asigurãri sociale ale persoanelor care
încheie contracte de asigurãri sociale sunt aceleaºi cu cele
prevãzute de lege pentru persoanele care sunt încadrate cu contract
individual de muncã.
Baza de calcul a drepturilor ºi obligaþiilor de asigurãri sociale o
constituie venitul lunar declarat pentru care se încheie contractul de
asigurãri sociale, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut
pe þarã.
18. Prin încheierea contractelor de asigurãri sociale persoanele
asigurate se obligã la plata lunarã a contribuþiei la Fondul de asigurãri sociale de stat ºi a contribuþiei la Fondul pentru pensia suplimentarã, potrivit Decretului nr. 389/1972, modificat ºi completat prin
Legea nr. 42/1992 ºi Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/1999,
Legii nr. 3/1977, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 31/1998, aprobatã prin
Legea nr. 128/1999.
19. Contractele de asigurãri sociale se încheie în formã scrisã,
se înregistreazã la serviciul specializat din cadrul direcþiilor generale
de muncã ºi protecþie socialã teritoriale ºi vor cuprinde cel puþin
clauzele prevãzute în anexa nr. 4 la prezenta procedurã.
20. Contribuþia la Fondul pentru pensia suplimentarã se achitã
lunar ºi integral de cãtre persoana asiguratã prin contractul de asigurãri sociale, care presteazã munca în baza unei convenþii civile de
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prestãri de servicii, în cota stabilitã în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 31/1998, aprobatã prin Legea nr. 128/1999, iar plata
acesteia sã se facã o datã cu achitarea contribuþiilor de asigurãri
sociale de stat, prin ordin de platã în contul asigurãrilor sociale, deschis la trezoreria statului.
21. La calculul contribuþiei datorate de cãtre angajatori la Fondul
pentru plata ajutorului de ºomaj, din fondul de salarii se deduc
sumele reprezentând drepturile bãneºti acordate persoanelor pentru
munca prestatã în baza unor convenþii civile de prestãri de servicii.
22. Obligaþia angajatorilor, prevãzutã la art. 5 alin. (3) din Legea
nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, de a suporta
în total sau în parte contribuþia de asigurãri sociale se stabileºte
printr-un act adiþional la convenþia civilã de prestãri de servicii, întocmit în scris, ºi se ataºeazã la contractul de asigurãri sociale.
Nevirarea contribuþiei de asigurãri sociale de cãtre angajator nu
exonereazã asiguratul de obligaþiile de platã asumate prin contractul
de asigurãri sociale.
23. Posibilitatea de a încheia contracte de asigurãri sociale, în
condiþiile prevãzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se referã la persoanele care
nu sunt cuprinse într-o altã formã de asigurãri sociale.
24. Drepturile de asigurãri sociale cuvenite persoanelor care
desfãºoarã activitate pe bazã de convenþie civilã de prestãri de servicii ºi care încheie contract de asigurãri sociale se calculeazã ºi se
plãtesc de cãtre direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã
teritoriale.
25. Pentru persoanele angajate în baza unei convenþii civile de
prestãri de servicii, dar care nu au încheiat contracte de asigurãri
sociale potrivit Legii nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, angajatorii nu au obligaþia de a calcula ºi de a vira la bugetul asigurãrilor sociale de stat contribuþia pentru asigurãri sociale ºi
contribuþia pentru pensia suplimentarã.
26. Munca prestatã în baza unei convenþii civile de prestãri de
servicii, încheiatã în baza art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu modi-

ficãrile ºi completãrile ulterioare, se poate desfãºura atât pentru
activitãþi ce se deruleazã cu regularitate, pe duratã determinatã sau
nedeterminatã, care nu depãºesc în medie 3 ore pe zi, în raport cu
programul lunar de lucru, cât ºi pentru prestarea unor lucrãri sau
activitãþi determinate în folosul asociaþiilor de proprietari sau de
locatari, independent de volumul de activitate necesar.
27. Activitatea de bazã la care face referire art. 1 alin. (1) lit. a)
din Hotãrârea Guvernului nr. 935/1999 reprezintã acea activitate care
rezultã din actul constitutiv al unitãþii angajatoare (statut, contract
de societate etc.), care stabileºte obiectul principal de activitate, respectiv activitatea care conferã profilul esenþial al activitãþii angajatorului.
28. Pentru activitãþile de bazã ale angajatorilor nu se pot încheia
convenþii civile de prestãri de servicii, ci contracte individuale de
muncã, dacã volumul muncii ce urmeazã sã fie prestatã reprezintã
cel puþin jumãtate din norma întreagã de muncã. De asemenea, nu
se pot încheia convenþii civile de prestãri de servicii prin fracþionarea
volumului de muncã aferent unui post cu normã întreagã.
29. Prevederile art. 1 alin.(1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului
nr. 935/1999, referitoare la prestarea unor activitãþi care fac parte
din domeniul activitãþii de bazã, nu se aplicã celor care lucreazã în
funcþii care nu fac parte din profilul activitãþii angajatorului ºi care au
durata timpului de muncã prevãzut la art. 3 lit. a) din Legea
nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
30. Dispoziþiile Hotãrârii Guvernului nr. 935/1999 nu se aplicã
serviciilor prestate de persoanele prevãzute la art. 2 lit. b) din Legea
nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în temeiul
unor legi speciale (cum este cazul membrilor consiliilor de administraþie, cenzorilor, consilierilor locali ºi judeþeni, experþilor, arbitrilor,
mediatorilor ºi altor persoane care desfãºoarã activitãþi în baza unor
legi speciale), precum ºi persoanelor prevãzute la art. 2 lit. c) din
aceeaºi lege, care executã lucrãri pentru care primesc drepturi de
autor.
ANEXA Nr. 1
la procedurã

Înregistrat la inspectoratul teritorial de muncã........../..........
REGISTRU SPECIAL

pentru evidenþa personalului angajat pe bazã de convenþie civilã de prestãri de servicii
la angajatori persoane juridice
Nr.
crt.

Numele
ºi prenumele

Domiciliul

Buletin de
identitate/Carte
de identitate
seria/nr.
Codul numeric personal

Data
angajãrii

Durata
convenþiei
civile
de prestãri
de servicii

Programul
de
lucru

Numãrul ºi data
înregistrãrii convenþiei
civile de prestãri de
servicii la inspectoratul
teritorial de muncã

Funcþia/
meseria

Observaþii

ANEXA Nr. 2
la procedurã

Angajator (persoanã juridicã sau persoanã fizicã) ....................
Sediul ............................................................................................
Înregistrat la registrul comerþului din judeþul ..............................
sub nr. .............................
Codul fiscal .....................
Telefon ............................
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCÃ

încheiat ºi înregistrat sub nr. ........ la registrul inspectoratului teritorial de muncã din ................ la data de ...................
A. Subsemnatul ......................................................, reprezentant legal al persoanei juridice .................................., ºi
salariatul/salariata .............................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ................................, str. .......................... nr. ..........,
judeþul ......................., posesor al actului de identitate seria ................., nr. .........., eliberat de .......................................... la
data de .................., am încheiat prezentul contract de muncã în urmãtoarele condiþii asupra cãrora am convenit:
I. Durata contractului:
a) nedeterminatã, salariatul/salariata ........................................ urmând sã înceapã activitatea la data de .......................;
b) determinatã, de .............................., pe perioada cuprinsã între data de .................... ºi data de .................... .
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II. Felul muncii
Funcþia
(meseria) ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Salariatul/salariata va presta urmãtoarele activitãþi: ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Activitatea prestatã se desfãºoarã în condiþii deosebite de muncã ......................, grupa de muncã ........................
timpul lucrat în aceste condiþii ......................................... .
Angajatorul poate schimba, pe duratã determinatã, felul muncii, în condiþiile legii, cu menþinerea salariului stabilit
sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.
III. Condiþii de angajare: o normã întreagã, o fracþiune de normã de ................................... . Durata timpului de
lucru este de .......... ore/zi.
IV. Salariul lunar este de ......................... lei, din care salariul de bazã de ............................. lei ºi urmãtoarele
sporuri .............................. . Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se
lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se plãtesc cu sporuri prevãzute în Codul muncii sau în contractele colective de
muncã. Salariatul ................................. beneficiazã în plus ºi de urmãtoarele drepturi bãneºti .......................... .
Data la care se plãteºte salariul este ......................... .
V. În situaþia în care salariatul/salariata .............................................. este trimis/trimisã în delegaþie, beneficiazã de
urmãtoarele drepturi:
a) transport ....................................
b) cazare .......................................
c) diurnã ..................................... .
VI. Durata concediului anual de odihnã este de .................................. zile, în raport cu vechimea în muncã a
salariatului, de ..................... ani.
VII. Drepturi specifice legate de protecþia muncii:
a) echipament de protecþie .......................................
b) echipament de lucru .............................................
c) antidoturi ................................................................
d) alimentaþie de protecþie ........................................
e) alte drepturi ºi obligaþii privind protecþia muncii .........................................
VIII. Alte clauze: .................................................................................................
IX. Obligaþii generale ale pãrþilor:
Angajatorul are obligaþia:
a) sã plãteascã salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestatã ºi sã îi acorde celelalte drepturi
prevãzute de lege ºi de contractele colective de muncã;
b) sã îi asigure salariatului condiþii corespunzãtoare de muncã, cu respectarea mãsurilor de protecþie a muncii;
c) sã reþinã ºi sã vireze la timp contribuþiile salariatului pentru asigurãrile sociale, pensie suplimentarã, pentru
constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj ºi celelalte contribuþii prevãzute de dispoziþiile legale;
d) în cazul încetãrii contractului sã îi plãteascã drepturile la zi.
Salariatul are obligaþia:
a) sã realizeze norma de muncã ºi celelalte sarcini ce decurg din funcþia sau postul deþinut ºi sã rãspundã de
îndeplinirea lor faþã de angajator;
b) sã respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioarã al unitãþii ºi normele de protecþie a muncii,
pãstrarea secretului de stat ºi de serviciu.
X. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat
ºi s-a înregistrat la inspectoratul teritorial de muncã.
Angajator,
...............................................

Salariat,
....................................

Reprezentant legal,
...............................................
Date privind modificarea contractului individual de muncã:
Semnãtura
Nr.
crt.

Data contractului

Elementul contractual
asupra cãruia s-a
convenit modificarea

Angajator

Salariat

Funcþionar al
inspectoratului
teritorial de muncã

Avizat
Funcþionarul inspectoratului teritorial de muncã
Numele ºi prenumele .......................................
Semnãtura .........................................................
L.S.
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ANEXA Nr. 3
la procedurã

Societatea Comercialã É...............................................ÉÉ.
Sediul ÉÉÉ...........................................................................
Codul fiscal ÉÉ.................................................................É.
Telefon É........................................................................ÉÉ.
CONVENÞIE CIVILÃ DE PRESTÃRI DE SERVICII

I. Pãrþile contractante
1. ÉÉ.....................................É., cu sediul în É.................................ÉÉ, str. É..............................ÉÉ. nr. ......É, telefon
ÉÉ.........É. cont de virament nr. ÉÉ.............É., deschis la É.....................................................ÉÉ., reprezentatã prin
ÉÉÉ...............É, în calitate de É............ÉÉ., numitã în prezentul contract angajator (beneficiar), ºi
2. ÉÉÉ....................., domiciliat în É...............ÉÉ, str. É.....................ÉÉ. nr. É...... judeþul É...........ÉÉ., nãscut în
localitatea ÉÉ................................É., la data de É...................É, posesor al actului de identitate seria ....... nr. ......................, eliberat
de .......................... la data de ..............................., codul numeric personal É.................ÉÉ........., în calitate de prestator de servicii
(executant), am încheiat prezenta convenþie civilã în urmãtoarele condiþii stabilite de comun acord:
II. Obiectul convenþiei civile
Ñ activitatea/lucrarea care urmeazã sã fie prestatã É.............................................ÉÉ.
Ñ remuneraþia brutã stabilitã pentru prestaþie É..................................................ÉÉ. lei
Ñ data efectuãrii plãþii remuneraþiei É.......................................................................ÉÉ.
III. Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
1. Angajatorul se obligã:
Ñ sã-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
Ñ sã creeze prestatorului condiþii corespunzãtoare de muncã, cu respectarea normelor de protecþia muncii;
Ñ sã reþinã ºi sã vireze impozitul prevãzut de lege pentru venitul realizat de prestator.
2. Prestatorul se obligã:
Ñ sã presteze activitatea sau sã predea lucrarea la termenul convenit, în condiþiile ºi de calitatea cerute de beneficiar;
Ñ sã respecte secretul lucrãrilor ºi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaþii sãi;
Ñ sã respecte normele de protecþie a muncii specifice activitãþii.
IV. Durata convenþiei civile
Ñ Duratã nedeterminatã/determinatã ÉÉÉ........................, timpul de lucru ÉÉÉ. ore pe zi [pentru activitate cu caracter de
regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999].
Ñ Durata executãrii lucrãrii ÉÉ.........................É. [pentru activitãþi prestate la asociaþiile de locatari sau de proprietari,
conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999].
V. Modificarea convenþiei civile
Modificarea oricãrei clauze a convenþiei civile se poate face numai prin înþelegere între pãrþi, convenitã în scris, prin act
adiþional.
VI. Încetarea convenþiei civile
Prezenta convenþie civilã înceteazã:
1. prin acordul scris al pãrþilor;
2. din iniþiativa temeinic motivatã a uneia dintre pãrþi, cu un preaviz de 15 zile lucrãtoare.
VII. Rãspunderea pãrþilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaþiilor asumate prin prezenta convenþie civilã atrage rãspunderea
pãrþii în culpã, în afarã de cazurile de exonerare prevãzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentei convenþii civile se soluþioneazã pe cale amiabilã sau de cãtre judecãtorie, în cazul în care
nu s-au soluþionat pe cale amiabilã.
Prezenta convenþie civilã a fost încheiatã în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de muncã ...............ÉÉÉ. .
Angajator (Beneficiar)
...................................................
L.S.

Prestator (Executant)
........................................................
Avizat,
Funcþionarul inspectoratului teritorial de muncã
Numele ºi prenumele É.........................ÉÉ.
Semnãtura ÉÉÉ............................................
L.S.
ANEXA Nr. 4
la procedurã

CONTRACT DE ASIGURÃRI SOCIALE

încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, începând cu data
de ........................................... ºi înregistrat la nr. ....................... din data de ...................... la Direcþia generalã de muncã ºi protecþie
socialã a judeþului ............................./municipiului Bucureºti, între ......................., posesor al actului de identitate seria .....................
nr. .........., codul numeric personal ................................., nãscut la data de ................................ în localitatea .............................., judeþul
.........................., domiciliat în localitatea ..........................., str. ............................. nr. .........., judeþul ...................................., în calitate de
persoanã asiguratã, care presteazã muncã pe bazã de convenþie civilã de prestãri de servicii la .................................., ºi Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ................................../municipiului Bucureºti, reprezentatã prin director general
................................., în urmãtoarele condiþii:
1. Venitul lunar asigurat care reprezintã baza de calcul a drepturilor ºi obligaþiilor de asigurãri sociale ºi care nu
poate fi mai mic decât salariul minim brut pe þarã, convenit prin prezentul contract de asigurãri sociale, este de ................ lei.
(în cifre ºi litere)

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 653/31.XII.1999

2. Subsemnatul(a) ........................................., în calitate de asigurat, mã oblig sã depun lunar contribuþia de .......... %, aferentã
grupei a III-a de muncã, din venitul lunar asigurat în cuantum de .............. lei, pânã la sfârºitul lunii pentru luna în curs, în contul de
disponibilitãþi nr. ......... al Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ....................., deschis la trezoreria .................... .
3. Contribuþia lunarã de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentarã, în cuantum de ................... lei, o voi
depune lunar, pânã la sfârºitul lunii pentru luna în curs, în contul nr. .......... deschis la trezoreria .................. .
4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care îl datorez pentru pãstrarea ºi completarea carnetului de muncã,
de ...... lei, îl voi depune lunar, pânã la sfârºitul lunii urmãtoare celei pentru care plata este datoratã, în contul .................................,
deschis la Trezoreria .......................................... .
5. Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ..................................../municipiului Bucureºti, în calitate de asigurator, se obligã sã achite asiguratului ............................................ drepturile prevãzute de legislaþia de asigurãri sociale în vigoare.
6. Perioada în care s-au achitat contribuþiile prevãzute mai sus constituie perioada de contribuþie pentru stabilirea drepturilor
de asigurãri sociale prevãzute de lege, în cazul în care contribuþiile s-au calculat ºi s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor pãrþi contractante, realizat în formã
scrisã. Când una dintre pãrþi nu este de acord cu modificarea cerutã de cealaltã parte, contractul se deruleazã în condiþiile anterioare,
cu excepþia situaþiei în care se solicitã rezilierea lui.
8. Modificarea venitului asigurat, în sensul creºterii acestuia, la o datã la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau
existã certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea datã, este lovitã de nulitate. Calculul ºi plata prestaþiilor în
aceste situaþii se efectueazã la venitul asigurat anterior modificãrii intervenite în contractul de asigurãri sociale.
9. Contractul de asigurãri sociale poate fi reziliat la cererea oricãreia dintre pãrþi.
10. În cazul rezilierii contractului de asigurãri sociale, contribuþiile achitate nu se restituie, iar perioada de contribuþie se valorificã la stabilirea drepturilor la pensie.
11. Contractul de asigurãri sociale încheiat la o datã la care unul dintre riscurile asigurate, cu excepþia limitei de vârstã, s-a
produs sau existã certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea datã este lovit de nulitate.
În aceste cazuri contribuþia de asigurãri sociale achitatã se restituie.
12. Neplata în termen a contribuþiei de asigurãri sociale, a contribuþiei la pensia suplimentarã ºi a comisionului atrage plata
majorãrilor prevãzute de lege.
13. Prezentul contract s-a încheiat în douã exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã teritorialã, iar altul la asigurat.
14. Anexa prevãzutã la prezentul contract face parte integrantã din acesta.
Asigurator,
.................................................

Asigurat,
..................................................

N O T Ã:
1. Asiguratul se obligã:
Ñ sã prezinte convenþia de prestãri de servicii la încheierea ºi modificarea prezentului contract;
Ñ sã solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte între pãrþi.
2. Asiguratul va achita contribuþia de asigurãri sociale la ................. .
3. Persoana care încheie contract de asigurãri sociale nu beneficiazã de grupa superioarã de muncã.
4. :
Ñ am primit carnetul de muncã cu seria ........................................ nr. ..................... (semnãtura ºi parafa Direcþiei generale de
muncã ºi protecþie socialã a judeþului/municipiului Bucureºti) ....................................................
Ñ am predat carnetul de muncã ..................................................
(semnãtura asiguratului)

Ñ declar pe propria rãspundere cã nu am ºi nu am avut carnet de muncã .................................
(semnãtura)

Ñ declar pe propria rãspundere cã desfãºor/nu desfãºor activitãþi pe bazã de contract de muncã.
Anexã
la contractul de asigurãri sociale
MODIFICÃRI

privind venitul asigurat la care se calculeazã contribuþia de asigurãri sociale ºi contribuþia pentru pensia suplimentarã
Nr.
crt.

Data înregistrãrii
cererii de
modificare

Data la care
se modificã venitul
lunar asigurat

Noul venit
lunar
asigurat

Cuantumul
contribuþiei de
asigurãri sociale

Cuantumul
pensiei
suplimentare

Cuantumul
comisionului

Asigurator

Asigurat
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